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ئي في إفريقيا والدول العربية إشكالية األمن الغذا
 متطلبات الحد منهاو 

  -الشلف جامعة -محـمد زيـدان/ د
 :  مقدمـة
بدأ االهتمام بقضية األمن الغذائي على المستوى العاالمي مذاذ      

بااداياا الساابعيذياا ماان القااين العباايين بساابل الم اعاااا التااي 
حدثا في إفييقيا، وحظيا هذه المبكلة باهتماام عاالمي متوااوا، 

، إال أن التخلي عن دياساة األمان 6881-6891خاصة في الوتية 
ي ع لطبيعة الم اعاا التي سادا إفييقياا بسابل تكاياي الغذائي ي

ال واف في فتية الثماذيذياا، وبسبل الحيول في فتية التساعيذاا 
 .من القين الماضي

وتمثااق يضااية األماان الغااذائي علااى مسااتوى العااالم واحاادة ماان    
القضااايا التااي ت سااد ليااال العدالااة بااين بذااي الببااي، وسااو  إداية 

ي الويااا الااذع تااذعم فياات حيواذاااا البلاادان المااوايد الطبيعيااة، فواا
المتقدمااة بطعااام تتااوافي فياات مواصااواا لذائيااة كاملااة، وفااي حااين 

مليااي دوالي ساذويا، ال  911يذوق العالم على التسالي  ماا يت ااو  
ي اااد البباااي طعامااااد فاااي البلااادان الذامياااة وخاصاااة بلااادان إفييقياااا، 

والعيبي بعداد  وتكتسي يضية األمن الغذائي على الصعيد اإلفييقي
خاصاد، إذ تتبابك فيها األسبال السياسية ومطامع البلدان المتقدمة 
في استمياي الصياع من أ ق ذهل الثيواا، فضالد عن األسابال 

 .الطبيعية من اذتباي ظاهيتي ال واف والتصحي

وعليت ومن خالق هاذه الويياة البحثياة ساذحاوق تساليط الضاو     
في القاية األفييقية وفي الدوق العيبية  على إبكالية األمن الغذائي

 :ومتطلباا الحد مذها وفق المحاوي التالية

 .مواهيم عامة حوق األمن الغذائي: المحور األول
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تحااادياا األمااان الغاااذائي فاااي إفييقياااا و الااادوق : المحوووور اليووو   
 .  العيبية

متطلباااا الحااد ماان إبااكالية األماان الغااذائي فااي : المحووور الي لوو 
 .لدوق العيبيةإفييقيا وا

 مف هيم ع مة حول األمن الغذائ  -المحور األول

 :مفهوم األمن الغذائ  -أوال

يعذااى األماان الغااذائي تااوافي األلذيااة بكمياااا وافيااة، وتااوافي    
االستهالكية، ويبيي استقياي  إمداداا لذائية كافية لتلبية الحا اا

فاي  ،اإلماداداا إلاى الحاد مان احتمااق اذخوااال اساتهالك األلذياة
السذواا أو المواسم الصعبة، إلى ما دون المتطلباا االستهالكية، 

الحصوق على اإلمداداا فتبيي إلى حقيقاة مدداهاا أذات  أما إمكاذية
كثيي من الساكان  ياعاا ألذهام  حتى في حالة وفية اإلمداداا يظق

لاذا ،  فقيا  وليي ياديين على إذتاج أو بايا  ماا يحتا وذات مان
فحتااى إذا كااان فااي اإلمكااان تلبيااة الحا اااا  وعااالوة علااى ذلااك،
اساتغالق الماوايد الطبيعياة لياي المت اددة أو  الغذائياة عان طيياق

ضمان لألمن الغذائي  إصابة الظيوف البيئية بالتدهوي فليس هذاك
 .في المدى البعيد

األمن الغذائي هو أن تذتج كاق دولاة أكباي يادي مان احتيا اتهاا     
صادية التي تأخذ في االعتباي المي ة الذسبية الغذائية بالطييقة االيت

لتلك الدولة في إذتاج السلعة الغذائية التي تحتا ها، وفي حادود ماا 
تملكاات ماان مااوايد ومقوماااا، وعلااى أن تكااون مذت اتهااا مذافسااة 

 للمذت اا األ ذبية
6. 

ويمكاان أيضااا تعييااف األماان الغااذائي علااى مسااتوياا مختلوااة     
بالذساابة للاادوق أو األياااليم أو األسااي، كااق  بالذساابة للعااالم ككااق، أو

الغااذائي يهاام الواايد أو  علااى حاادة، وفااى المحصاالة الذهائيااة األماان
 األساية، والعامااق اليئيسااي الاذع يحاادد األماان الغااذائي هاو القااوة

الدخق المعدق بحسل ييمة ما يمكان أن يباتييت، كاذلك  -البيائية 
مقااداي الذقااد  وهااى -علااى المسااتوى القااومي  فاا ن القيمااة الباايائية
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الغذائية، معدال بحسل السعي  األ ذبي المتاح لسداد ييمة الوايداا
الغذائي  يعد من العوامق اليئيسية التي تحدد األمن -الوا ل دفعت 

 . 2 على المستوى القومي

: (FAO)األمن الغذائ  حسب تعريف م ظمة األغذية والزراعة -
لذياة كافياة األويااا علاى أ هاو حصاوق  مياع الساكان فاي  مياع

يعيبوا حياة  ومأموذة ومغذية تلبى حا اتهم وأذوايهم الغذائية لكي
ملدها الذباط والصحة، ويتضمن هذا التعييف ثالثاة أبعااد لألمان 

تااوافي اإلمااداداا، واسااتقيايها، وإمكاذيااة الحصااوق  الغااذائي هااي
 .   3 عليها

ا  األمن الغذائي هو توفيي احتيا اا الم تمع من متطلباا الغاذ -
األساسية من أ ق حياة اإلذسان، بما يضمن لت حداد أدذاى مان هاذه 
المتطلباا ببكق مذتظم ومستديم، ل ميع األفياد في حدود دخولهم 
المتاحااة، وال يعذااي األماان الغااذائي و ااود الطعااام فااي األساااواق 
فحساال، بااق إن المويااف الصااحي  لألماان الغااذائي يذطااوع علااى 

ا  الطعااام المتااوافي فااي هااق يقاادي الذاااس علااى بااي: تسااادق هااو
األسواق؟ وبمعذى آخي هق يمكذهم بيا  ما يكويهم من طعاام  ياد 

 .4 لهم ول ميع أفياد أسيهم في حدود يديتهم البيائية؟

األمان الغاذائي هاو تاوفيي وساائق وإمكاذياة حصاوق كاق األفاياد  -
على لذا  كااف، يحقاق كاالد مان يلبااا المساتهلك ويديتات علاى 

   .5 وصحيةممايسة حياة ذبطة 

األمن الغذائي هو حصوق  ميع الذاس في  مياع األويااا علاى  -
ال ااودة )مااا يكواايهم ماان لااذا  مالئاام ماان الذاحيااة التغذويااة وآماان 

 .1 لممايسة حياة ملدها الذباط والصحة( والكمية والتذوع

 :أهمية األمن الغذائ  -ي  ي 

ال مااان يعتبااي األماان الغااذائي والتذميااة االيتصااادية و هااان مت    
وضيوييان لاليتصاد ال يمكن الوصاق بيذهماا وال يتحقاق أحادهما 
إال باآلخي، وال يمكن تحقيق ذمو ايتصادع مستمي وبوتيية  يدة، 
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دون تطويي القطاع ال ياعي وحق مباكلة األمان الغاذائي بأسايع 
الطااايق وأمثلهاااا، فبوساااعذا  ياااادة مسااااحة األياضاااي ال ياعياااة، 

لقطااااع ال ياعاااي، وبوساااعذا يفاااع وبوساااعذا يفاااع اإلذتا ياااة فاااي ا
إذتا ية العمق المتدذية  داد وذلك إذا عمادذا إلاى التادييل والتأهياق 

 .المستميين

إن توفيي الغذا  بأسعاي باعبية مدعوماة لل مياع يسام  ب ياادة     
إذتا ية العمق في كق القطاعاا االيتصادية، فاأل ي والدخق الاذع 

إال باستغالق  ا   ضائيق يحصق عليت لالبية المبتغلين ال يسم  
من طاياا العمق الكامذة العقلية والوي يولو ياة، واالكتواا  الاذاتي 

 .يسم  بتحييي وتثميي هذه الطاياا الكامذة

 :أسب ب ا عدام األمن الغذائ -ي لي 

تتعدد أسبال اذعدام األمن الغذائي تبعا ألبعاد يئيسية وهي إماا     
 :ذويدها في ما يليبعد سياسي أو ايتصادع أو ا تماعي، 

ماان هااذا البعااد ذ ااد أن التو يااع ال غيافااي : البعوود السي سوو  -1
لااابعال الااابالد ياااد يااادثي علاااى مساااتوى المعيباااة بالذسااابة ألفاااياد 
الم تمع وذلك بسابل يلاة الماوايد المتاحاة لألفاياد وبالتاالي يادثي 

 .على مستوى المعيبة ذظيا لسو  التو يع ال غيافي

التي تدثي على مستوى معيبة الويد أضف إلى ذلك الحيول      
وت علت يعيش في مستوى أدذى للمعيبة وذلك ألن الحايول تادثي 
على الذباط االيتصادع وعلى الموايد المو ودة، والحصاي الذع 
يواايال علااى أع بلااد ساايدثي علااى األفااياد أيضااا ألذاات يويااف أع 
ذبااااط أو اساااتثماي، وبالتاااالي ال ي اااد أفاااياد الم تماااع أماااامهم إال 

موايد المتاحة لهم والمحدودة وبالتالي يصالوا إلاى ميحلاة الوقاي ال
 -كالمأكق )المطلق، وهي عدم القدية على إبباع الحا اا األولية 

 (.والملبس

باإلضاااافة إلاااى أن إتبااااع سياساااة معيذاااة وم حواااة فاااي بعاااال     
الم تمعاا تكون السبل في اذعادام األمان الغاذائي، خاالق اماتالك 
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تمااع ذوع الساالطة وال اااه لمعظاام ثاايواا بعااال ماان أفااياد الم 
 .الم تمع دون البعال اآلخي

يظهي من خالق بعال األ ماا االيتصاادية : البعد االقتص دي -2
فاااي بعاااال الم تمعااااا التاااأثيي المباباااي علاااى الم تماااع وأفاااياد 

 :الم تمع مثق

 المساتوى يفاع علاى تسااعد التي الموايد من االستوادة عدم 
 . تمعالم أو للبلد االيتصادع

 مثاق الم تماع فاي المو ودة الطبيعية الموايد استغالق عدم 
 فيات يكاون عقالذياا استغالالد ( األذهاي - ال ياعة - البتيوق)

 .اإلذتاج من أكثي الم تمع أفياد استهالك معدق بالتالي
 ل يااادة الم تمااع داخااق  دياادة أذبااطة ب ذبااا  االهتمااام عاادم 

 .األمة ثيوة ىمستو تحسين و وأفياده الم تمع دخق
 الخاااي ي العااالم مااع  ياادة عالياااا بتكااوين االهتمااام عاادم 

 وبعضاها الم تمعااا بين الت ايية األذبطة لتبادق للم تمع
 .البعال

يظهي هذا من خالق ثقافة الم تمع والمبادئ : البعد االجتم ع  -3
التاااي يقاااوم عليهاااا، هاااق هاااي المسااااواة أم الالمسااااواة باااين أفاااياد 

 : الم تمع

 وفاي  والتعلايم الصحية اليعاية مثق الخدماا تقديم دمكع 
 .الم تمع ألفياد بالذسبة العمق

 إلاى يددع الذع الطبقاا بين والتماي  الطبقي الذظام ظهوي 
 .الم تمع أفياد بين فعالة مبايكة و ود عدم

 يااد الم تمااع ألفااياد بالذساابة الثقافيااة بالتذميااة االهتمااام عاادم 
 .الوقي لظهوي دديةالم األسبال ضمن يكون

 الييوي بالم تمع االهتمام عدم. 
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 :العولمةاألمن الغذائ  و-رابع   

لقد تطّوي ايتصاد السوق والسيما بعد فبق األذظماة البايوعية     
إلااى مااا أصااب  يساامى بالعولماااة، التااي تتمياا  بتبااابك المصاااال  
والعالياااا الدوليااة الساايما فااي الم اااق االيتصااادع، ثاام عااّم  ميااع 

ادين تقييبااااا كذتي ااااة تباااادو طبيعيااااة للثااااوية التكذولو يااااة المياااا
والمعلوماتية، ويد تسايع ذسقها فاي العقاد األخياي ويفعتهاا الادوق 
الغذية بعايا، كثييا ما يُّدم حالّ يكاد يكون سحييا لقضايا التخلاف 
والوقي في العاالم، وذلاك بوضاق ماا تاّم التببايي بات مان يفاع ذسال 

 . 7 ألمن الغذائي لل ميعالذمّو وتحقيق التذمية و ا

لكاان بااتان مااا بااين البااعاي والوايااع، ف ميااع التقاااييي تدكااد       
عكااس ذلااك، فالعولمااة لاام يسااتود مذهااا إال األلذيااا  إذا مااا اسااتثذيذا 

 .بعال من البلدان الذامية

فخالق هذه الوتية، أع مذذ بداية التسعيذاا، حيا  أخاذ ذساق       
تج الااداخلي العااالمي، واتسااعا العولمااة فااي التسااايع، تقلاا  الذااا

الهوة بين البلدان الغذية والوقيية و ادا الو وة الغذائية في الادوق 
الذامية، وت ايد عدد الوقيا  في العالم إذ فاق المليايين من البباي، 
ويااد ت ايااد عااددهم حتااى فااي ألذااى البلاادان مثااق الوالياااا المتحاادة 

المعااو ين سااذة األمييكيااة ذتي ااة سااو  التو يااع فقااد ايتوااع عاادد 
ملياون  627أع ب ياادة  3421مليون معاو  إلاى  3228من  2116

 . معو  في سذة واحدة

ويااد بيذااا الت ااايل أن تحقيااق الذمااّو ال يذ ااي عذاات ضاايوية     
تحقيق التذمية الببيية إذا لم يصحبت تو يع عادق ذسبيا، فالببايية 

يمذاع يد حققا في الثماذيذااا ذسابة ذماّو عاام محتايم لكان ذلاك لام 
 يادة عدد المعو ين الذين يعبون تحا الخاط األحماي، فاي ذواس 

 . الوتية  يادة يديا بمئة مليون معو   ديد

يمكن القوق إ ماال أن العولمة ياد حققاا لابعال البلادان ذماّوا      
ايتصاديا و يادة ثيوة، لكذها  ادا في ذسبة اذعدام األمن الغاذائي 

ان األفييقيااة وخلقااا ذااوع ماان للبلاادان الذاميااة وعلااى يأسااها البلااد
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الطبقية حتى في الم تمعااا الغذياة، حيا   ادا مان فقاي بايائ  
 . من الم تمع لم تبملها ثماي الذمو ولم تتحوق إلى تذمية ببيية

ولعق هذا ماا يباّيي ظهاوي حيكااا تذااهال العولماة الوحباية     
وتعمااق ماان أ ااق عولمااة بديلااة أو عولمااة ذاا و اات إذساااذي كمااا 

، ألن العولمة مساي طبيعاي وليساا *"مايع  يوبذسون"وصوتها 
خيااايا، ف ااوهي القضااية لاايس أن ذكااون معهااا أو ضاادها وإذمااا أن 
ذوظوها لصال  ال ميع، وهو أمي ليي مستحيق وإذماا يادعوذا إلاى 

 . التوكيي في الحلوق الذا عة لتحقيق األمن الغذائي

 :ح لة األمن الغذائ  ف  الع لم -خ مس 

فا ن لغاة األيياام تقادم " لاذائياد "توصيف حالة العاالم من أ ق      
الم يد من التواصيق عان حالاة الها اق التاي تذتاال العاالم الذاامي، 

مليون ذسمة يعاذون ال وع وسو  التغذية، ويموا  777فهو يضم 
ألااف بااخ   24ثاذيااة أع حااوالي  321ماان هاادال  بااخ  كااق 

لتغذيااة، ولاام يومياااد، أللاابهم ماان األطواااق ذتي ااة مضاااعواا سااو  ا
دولاة فاي محايباة ال اوع مان  22تذ   في الوتاية األخياية ساوى 

دولة تذتبي فيها هذه الظواهي، وفاي مقدماة الادوق التاي  88أصق 
تعاذي من هذه الظاهية الهذد التي تضم أكبي عادد مان ال يااع فاي 
العالم، وذتي ة األوضاع االيتصادية والبذياة األساساية الخيباة فاي 

م الذااامي، وتباايي إحصااائياا األماام المتحاادة أن معظاام دوق العااال
ملياي ذسمة من سكان األيال محيومون مان الميااه الذقياة يماوا 

 .مذهم حوالي ثالثة ماليين بخ  سذوياد 

 : أسس قي م األمن الغذائ -س دس 

 :لتحقيق األمن الغذائي البد من توافي عدة مقوماا ذذكي مذها    

ا  يتطلال مان كاق بلاد أن يكاون إن توفيي الغاذ: توافر األغذية -1
ياديا على إذتاج أو استيياد األلذية التي يحتا ها وأن يكون ياديا 

 . 9 على تخ يذها وتو يعها وضمان الحصوق عليها بصوية عادلة
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ولكاي تاوفي األساي الغاذا ، ال باد أن تمتلاك الوساائق واألماان       
ون لااديها واألمااان إلذتاااج أو باايا  األلذيااة التااي تحتا هااا وأن يكاا

الويا والمعايف لضمان تلبية االحتيا اا التغذوياة ل مياع أفاياد 
 .األسية طواق العام

إن القادية علاى الحصاوق : القدرة على الحصول على األغذية -2
على األلذية عذصي هام، ألذت حتى إذا توافيا كمياا كافياة مان 
 األلذية، ف ن  ميع األفياد أو األسي ال ياعياة تحتااج إلاى فاي 
الحصااوق علااى هااذه األلذيااة ماان الذاحيااة الماديااة وااليتصااادية، 
وتدثي  ميع الخطواا في ذظام األلذية في القدية على الحصوق 
عليت إال أن الخطواا التي تدثي فيها بصوية مباباية فتبامق ذقاق 
األلذيااة وتصااذيعها أو بيعهااا فضااال عاان تذاااوق األلذيااة، وتباامق 

الحصاوق علاى األلذياة الذقاود  العوامق التي تدثي في القدية علاى
التاااي تتاااوافي للذااااس لبااايا  األلذياااة والباااذوي ولياااي ذلاااك مااان 
اإلمداداا ال ياعية والحيواذااا وملكياة األياضاي وذقاق األلذياة 
إلى األسواق وأسعاي األلذية، وعاالوة علاى ذلاك فاان ساو  حالاة 
األمن في إحدى المذاطق يمكن أن يقلق من القادية علاى الحصاوق 

لذية، حي  أن الذاس يد يصابوا بالخوف من االذتقاق إلاى على األ
بعااااال المذاااااطق أو الم تمعاااااا أو خاي هااااا أو حولهااااا ذتي ااااة 
للحيول والعصاباا ولياي ذلاك مان األخطااي التاي تهادد األمان، 
ويمكن  يادة القدية على الحصوق على األلذية من خالق تحسين 

دماا ياادياا الكساال لاادى  ميااع الذاااس فضااال عاان تحسااين الخاا
 . 8 واتوايياا الت اية الدولية( الطيق وببكاا الذقق)الحكومية 

وذعذاااي هذاااا أن يتذااااوق الذااااس م موعاااة : اسوووتخدام األغذيوووة -3
متذوعة من المغذياا بالكمياا المذاسابة فاي األويااا و بالطييقاة 
الصحيحة للحصوق على ما يكويهم من طاية لممايسة حياة ملدهاا 

 .الصحة والذمو

وافي األلذيااة عموماااد فااي العااالم لاايس مبااكلة، فحتااى فااي وتاا       
في % 69البلدان الذامية  اد ذصيل الويد من إذتاج األلذية بذسبة 
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المتوسااط خااالق عقااد الثماذيذاااا، ويو ااد مااا يكوااي ماان األلذيااة 
سعي حايايع يوميااد،  2511لت ويد كق بخ  في العالم بحوالي 

سااعي  211داي وهااو ياادي يت اااو  الحااد األدذااى الضاايويع بمقاا
حيايع، لكن المبكلة تكمن في ساو  تو ياع األلذياة وفاي ذقا  

مليون ذسمة في العالم يعاذون  911القدية البيائية، فهذاك حوالي 
ملياون  241ال وع، وفي إفييقيا  ذول الصاحيا  يعااذي حاوالي 
مااان % 31باااخ  مااان ساااو  التغذياااة، وفاااي  ذاااول آسااايا يولاااد 

هاذه ذسابة عالياة  اداد ودلياق األطواق وهام ذايصاون فاي الاو ن، و
محاا ن علااى عاادم كوايااة إمكاذيااة الحصااوق علااى الغااذا  الساايما 

 .61 بالذسبة للميأة التي كثيياد ما تكون آخي من يأكق في األسية

تحوودي ا األموون الغووذائ  فوو  وفريقيوو  و الوودول  –المحووور اليوو    
 :العربية

ى علااى الاايلم ماان أهميااة يضااية األماان الغااذائي علااى المسااتو    
اإلذساذي، ف ذذاا ذلماس ت ااهالد عالميااد لتوايمهاا فاي إفييقياا والادوق 
العيبية، فالمبكلة لها أبعادها السياسية وااليتصادية واال تماعية، 
وهي ذتي ة طبيعية لمذاخ عدم االستقياي الاذع تباهده إفييقياا فاي 

خاصااة بلاادان الباايق )العديااد ماان بلااداذها وبعااال الاادوق العيبيااة 
تكاّف بعاد الادوق المتقدماة عان العبا  بمصايي هاذه  ، ولم(األوسط

الدوق من إذكا  يوح الحيول والوتن، من أ ق تحقياق مصاالحها 
وهيمذتها، ولكن من األهمية بمكان أن ذبيي إلاى مسادولية الحكاام 
عاان اسااتمياي هااذا الوضااع، فالعقااق والمذطااق يساالمان بااأن هذاااك 

وفاااي حا ااااا ضااايويية ال يمكااان ليذساااان أن يساااتغذي عذهاااا، 
مقااادمتها الطعاااام والبااايال اآلمااان والكاااافي الحتيا ااااا اإلذساااان 
مذهما، وهو األماي الاذع يتعاايال ماع ممايسااا ت ااي الحايول 

 .في إفييقيا

يعاود  :أسوب ب الفجووة الغذائيوة فو  وفريقيو  والودول العربيوة-أوال   
ظهااوي الو ااوة الغذائيااة فااي القاااية اإلفييقيااة و فااي بعااال الاادوق 

 :أسبال ذذكي أهمها فيما يليالعيبية إلى عدة 
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 المعدالا أعلى من يعد الذع السكاذي الذمو معدالا ايتواع 
 ساكان عادد تضااعف إلاى أدى الاذع األماي وهو العالم، في

 .يين يبع خالق العيبي والوطن إفييقيا
 تو يعت وتباين الويد دخق متوسط اذخواال . 
 الماادة  الغاذا فيات يمثاق ذماط وهاو االساتهالكي الذمط سيادة 

 أع تو يت إلى يددع الذع األمي وهو اليئيسة، االستهالكية
 سالعة أع مان أكثاي الغاذا  على الطلل إلى الدخق في  يادة
 . أخيى

  ح ام يبلا  حيا  المتاحاة، ال ياعياة الماوايد استغالق سو 
 ثلا  حوالي ال ياعي اإلذتاج في بالوعق المستغلة األياضي
 ظااااهية عااان ذاهياااك ةلل ياعااا القابلاااة األياضاااي مسااااحة

 . والتصحي االذ ياف
 مان بعاال تتاوفي حيا  الطبيعياة للخيياا المتباين التو يع 

 إلاى األخايى وتوتقاي كبياي طبيعياة خياياا على الدوق هذه
 .المياه وخاصة الخيياا معظم

 األسالول هاذا فاي يتباع حيا  العاائلي اإلذتااج أسلول سيادة 
 . الذاتي كتوا لال المو هة الكواف  ياعة على االعتماد

 لكواا ة الحقيقاي المدباي الم يوعاة األياضاي إذتا ية تمثق 
 وذظااايا ال ياعاااي، اإلذتاااا ي الذبااااط ولذتاااائج اساااتخدامها

 األسااليل علاى االعتمااد بسابل الادوق هاذه إذتا ياة لضعف
 فاي للعااملين التقذاي المساتوى وتادهوي اإلذتااج في التقليدية
 مسااتوياا اسااتخدام علااى االعتماااد وعاادم ال ياعااي الم اااق

 . عالية تكذولو ية
 بااذلك تااايكين الماادن إلااى الييااف ماان العاملااة اليااد  حااف 

 القطااع حساال علاة يبحياة أياق يعاد الذع ال ياعي القطاع
 . الصذاعي

 وعااادم ال ياعياااة البحاااو  م ااااق فاااي االساااتثماي ضاااعف 
 إلاى ياددع الاذع األماي وهاو ال ياعياة، السياساا استقياي
 . ال ياعي للقطاع المو هة االستثماياا ضعف
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 ماان أيااق بذساابة ال ياعااي القطاااع  فااي العاااملين عاادد ت ايااد 
  تذايصاا  ال ياعية الدوق بعال  وفي العالمي،  المتوسط

 بأذواعها اله ية  ذتي ة ال ياعي  القطاع في العاملين ذسبة

66 . 
  ديادة أياال استصاالح وعملياا الغاباا، مساحة تذاي  

  ال ياادة يواكال لام  ال ياعي  اإلذتاج  اقم  في  وإدخالها
 المااويد هااذا  محدوديااة عاان يعبااي  الااذع  األمااي السااكاذية
 .األيال من حاال  أحسن ليس الما  ويضية الطبيعي

هذااااك العدياااد مااان : تحووودي ا األمووون الغوووذائ  فووو  وفريقيووو  -ي  يووو   
التحاادياا والمعوياااا التااي تحااوق دون تحقيااق األماان الغااذائي فااي 

 :62 فييقية ذويد أهمها في مايليالقاية اإل

 :الفقر الم ئ  -1

دولاة فاي العاالم  41يبيي تقييي لألمام المتحادة إلاى أن هذااك      
ويدا في يائمة الدوق التاي تعااذي مان أ ماة الميااه، ذصاوها دوق 

دولة األكثي معاذاة وتضيياد  63إفييقية، وتضم القائمة الخاصة بـ 
 امبيا،  يبوتي، الصاوماق، : ة هيدوق إفييقي 8من أ مة المياه، 

ويكاد المي  ال . مالي، مو مبيق، أولذدا، تذ اذيا، أثيوبيا، إييتييا
 61يصدق أن سكان تلاك الادوق اإلفييقياة يعيباون علاى أياق مان 

للماواطن يوميااد، وهاي ظايوف (  الون 221أع )لتياا من الما  

مقايذة بسكان بقية الدوق المتضايية مان األ ماة التاي  يائسة  دا،د
 31كان متوسط ذصيل الويد اليومي في استخداماتت للمياه يد بلا  

ا   (. الوذاا 9أع )لتيد

والمذافسة على الموايد المائية المحدودة بين احتيا اا الحضي    
والصذاعة من ذاحية، واإلذتاج ال ياعي من ذاحياة أخايى، تعتباي 

ة ألن عائد المتي المكعل من المياه كمدخق في الصذاعة ليي عادل
أو االستخداماا الحضيية كان وسيظق أعلى عائداد من اساتخدامت 
في ال ياعة، ومذت ف ن مذااهج تكثياف مادخالا اإلذتااج ال ياعاي 
وميكذة ال ياعة بهدف تحقيق  يادة يأساية مان اإلذتااج ال ياعاي 
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ة، خاصة وأن األيال وخاصة الغذا ، أمي محووف بمخاطي عالي
، و بالتاالي فاألياضاي %61القابلة لل ياعة في إفييقيا ال تتعادى 

ال ياعيااة المتاحااة ليسااا فااي حااد ذاتهااا المااويد الحاااكم الاايئيس 
للتذمية ال ياعية، بق إن الموايد المائية المتاحة هي موتاح التذمياة 

 هاود ال ياعية في إفييقيا، فاالفتقاي إلى الما  هاو القياد الايئيس ل
 .توسع العالم في  يادة اإلذتاج الغذائي

 :الحروب واألمن الغذائ  ف  وفريقي  -2

تعد الصياعاا والحيول داخق إفييقيا أحد أهم األسبال في       
تخلوهااا االيتصااادع واال تماااعي، فمذااذ اسااتقالق الاادوق اإلفييقيااة 
وهااي فااي صااياع مسااتمي بساابل هااذه الحاايول، ممااا أودى بحياااة 

ف من أبذائها وبيد الماليين مذهم كذا حين أو ال ئين، مئاا اآلال
كمااا باالا التذميااة، ممااا أدى إلااى حاادو  م اعاااا ذتي ااة ذقاا  

 .الغذا  في كثيي من دوق القاية

وييصااد العديااد ماان الذتااائج الوخيمااة للصااياعاا والحاايول      
الداخليااااة لاااادوق القاااااية اإلفييقيااااة فااااي العديااااد ماااان المدبااااياا 

تماعية السيئة، مثق دخاوق إفييقياا القاين الواحاد االيتصادية واال 
من %  2والعبيين كأفقي ياية وأيلها ذمواد، ف فييقيا تذتج أيق من 

مان %  6225الذاتج المحلي العالمي، على الايلم مان أذهاا تباكق 
يبلاا  الذاااتج  6889إ ماالي سااكان العااالمب فحساال إحصااا اا عااام 

ذما يصق الذاتج المحلي ملياي دوالي، بي 535المحلي إلفييقيا ككق 
ملياي دوالي أع ضعف إفييقياا بادولها  6676إليطاليا وحدها إلى 
دولاة، وفاي بداياة األلوياة الثالثاة ذ اد أن ماا  51البال  عددها ذحاو 

من سكان إفييقيا ال ي الون يعيباون علاى حافاة % 51ي يد على 
الوقاي المساتمي وساو  التغذيااة وذقا  الغاذا  واألماياال والسااكن 

الالئق، ويعيش الويد اإلفييقي سذوياد بمتوسط دخق يبل  ذحو ليي 
من الدخق الذع يعايش %  3دوالياد، وهو ما يعادق أيق من  119

 .عليت الويد األمييكي
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وبدأ االهتمام بقضية األمن الغاذائي علاى المساتوى العاالمي        
مذذ بداياا السبعيذياا بسبل الم اعااا التاي حادثا فاي إفييقياا، 

ا هااذه المبااكلة باهتمااام عااالمي متواااوا، ويعتبااي العصااي وحظياا
، إال أن 6881 -6891الذهبي لهذا االهتمام هو الوتية ما بين عام 

التخلي عان دياساة األمان الغاذائي يي اع لطبيعاة الم اعااا التاي 
سادا إفييقيا بسبل تكياي ال واف في الثماذيذياا، أما التساعيذاا 

 .فقد كان بسبل الحيول

 : ب البيئيةاألسب -3

تعاااذي إفييقيااا ماان مبااكالا الوقااي الغااذائي، حياا  يعاااذي ثلثااا     
القاااية ماان ذقاا  الغااذا  الااال م لبااعوبها، وذلااك حساال بياذاااا 

، ويااد تصاااعد 6885فااي عااام ( الواااو)مذظمااة األلذيااة وال ياعااة 
عدد السكان الذين ال يحصلون على احتيا اتهم الغذائية في إفييقيا 

مليون  211في الستيذياا إلى ما ي يد على  مليون ذسمة 611من 
، ويتويع لدوق القاية أذها لان تساتطيع تاوفيي 6885ذسمة في عام 

 .2125من سكاذها عام %  41الغذا  إال لذسبة ال تت او  

والمبااكالا البيئيااة سااوف تقااف ح ااي عثااية فااي ساابيق تحقيااق    
هاي األمن الغذائي في إفييقياا إذا ماا اساتميا األوضااع علاى ماا 

عليت اآلن، إذ يتم االعتماد بصوية أساسية على الذبااط ال ياعاي 
ماان %  11كمصاادي للاادخق القااومي، وكمهذااة يمتهذهااا أكثااي ماان 

سكان القاية، ويعد تدهوي التيبة خطياد محدياد يهدد حيااة ساكاذها، 
يديا الدياساا على أن ما ي يد على  6881 -6851وفي الوتية 

ال ياعياااة تاااأثيا بالصاااوي  ملياااون هكتااااي مااان األياضاااي 511
المختلوة لتدهوي التيبة مثق اليعي ال ائي وإ الة الغاباا وتاياكم 
الملوثاا الكيميائية وعملياا اإلداية ليي اليبيدة للتيباة، وتبايي 
الدياساااا أيضاااد إلااى أن القاااية سااوف توقااد ذصااف إذتا يتهااا ماان 

إذا  عامااد  41المحاصيق ال ياعية اليئيسة خالق ماا ال ي ياد علاى 
 .ما استميا معدالا تدهوي التيبة على ما هي عليت اآلن

 : مالمح الفجوة الغذائية ف  الدول العربية -ي لي 
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يعد العالم العيبي من الدوق التي تعاذي مان مباكلة الو اوة         
الغذائية التي ذبأا ذتي اة ذماو اإلذتااج الغاذائي فاي العاالم العيباي 

، فااي حااين يذمااو االسااتهالك سااذوياد % 225و% 625إلااى مااا بااين 
ساذوياد، وحيا  إن الطلال % 5و% 4الغذائي بمعدق يتياوح باين 

علااى المااواد الغذائيااة فااي ايتواااع مسااتمي اذعكااس ذلااك علااى ييمااة 
إلااى  2114الااوايداا الغذائيااة وال ياعيااة التااي وصاالا فااي عااام 

مليااااي دوالي  6923مليااااي دوالي للسااالع ال ياعياااة، وذحاااو  2627
، وتتصدي الحباول واأللباان والساكي وال ياا يائماة للسلع الغذائية

 6239مليااي و 226مليااياا و 4الوايداا ال ياعية العيبية بقيمة 
ملياي دوالي على التوالي، في حاين تصادي الخضاي  6233ملياي و

والوواكت واألسماك التاي يتمتاع الاوطن العيباي فاي إذتا هاا بميا ة 
 . 63 ذسبية

فااي  يااة اليااوم يدبااي ع اا اد متوايماااد إن وايااع حاااق الاادوق العيب    
الغذا  بل  حدوداد خطيية و عاق الاوطن العيباي مان أكثاي مذااطق 

أكثيهاا هباباة مان حيا  اآلمان الغاذائي، فهاو  العاالم تبعياة ومان
مليون طن من الحبول ساذويا ذصاوها مان القما  إلاى  55يستويد 
مليون طن من األلذية، وبالتالي الوايق بين الصادياا  72  اذل

، 64 مليااااي دوالي 67الغذائياااة العيبياااة يصاااق إلاااى  والاااوايداا
توضي   ومعضلة الغذا  في الكثيي من الدوق العيبية ال تحتاج إلى

لبيان عمق واتساع الو وة الغذائية التاي يعااذي مذهاا العايل الياوم 
الغذائياااة هاااي المتااااح لالساااتهالك مااان الماااواد الغذائياااة  والو اااوة

مذقوصا مذت المذتج محلياا، ( تج محلياالمذ+ المصدي  -المستويد )
 (.   الصادياا الغذائية -الوايداا الغذائية)والمحصلة هي 

هذه المعادلة تصيف الذظي عن المعوذاا الغذائية  وواض  أن    
اساتمياييتها وصاعوبة يبولهاا  الم اذياة، ذظاياد الذخواضاها وعادم

ساااية سيا أحياذااااد إذا ماااا علمذاااا أن معظااام المعوذااااا ذاا أثماااان
وايتصادية باهظة وأحياذاد مهيذاة وعلاى حساال الحقاوق والكياماة 

 . العيبية
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االعتمااد علاى االساتيياد لتاوفيي الغاذا   ولقاد ايتوعاا ذسابة       
خالق الوتاية %  4425إلى %  27من 6876-6818خالق الوتية 

،  65 (للعاالم الذاامي كمتوسط عاام%  6125مقابق ) 6899-6881
اي العيبيااة تعتمااد علااى االسااتيياد وعلااى وأصاابحا معظاام األيطاا

 .األ ذبية في تأمين يسم أساسي من لذائها المعوذاا

ويد ت لى ذلك في الو وة الغذائية العيبياة التاي كاذاا ضايقة فاي  
فتااية الطوااية الذوطيااة )الماضااي  أوائااق الساابعيذياا ماان القااين

ذهاياة  ، وبلغاا مساتوياا مخيواة فاي(ومباباية سياسااا االذوتااح
اذيذياااا والتسااعيذياا، حياا  اذتقلااا القيمااة اإل ماليااة للو ااوة الثم

إلااى  6871مليااون دوالي عاام  111العيبيااة مان حاوالي  الغذائياة
ثام اساتميا بالت اياد لتبلا   ،6875ملياي دوالي عاام 9243حوالي 
 مليااي دوالي عاام 62253، ثام 6891مليااي عاام  61248حاوالي 

مليااي دوالي ثام إلاى  62261إلاى  6886، ثم ايتوعاا عاام 1985
بحياا  ايتوااع متوسااط الذصاايل  6882ملياااي دوالي عااام  63276

السذوع للويد من الو وة الغذائية في المذطقة العيبية بسيعة الفتة 
ساذة  65ومقلقة وتضاعف ألكثاي مان عباي ماياا خاالق حاوالي 

 71-51إلااى مااايتياوح بااين  1970 دوالياا عااام 5متااذقالد ماان 
مااع  عقااد الثماذيذاااا وأوائااق التسااعيذاا،دوالي فااي السااذة خااالق 

اإلباااية إلااى أن هااذا الااييم األخيااي يقواا  فااي دوق م لااس التعاااون 
دوالي، ومان واياع يصاد  311-231بين  الخلي ي إلى ما يتياوح

الساالعية  تطااوي ييمااة الو ااوة الغذائيااة العيبيااة ألهاام الم موعاااا
ي يتضاا  أذاات فاا( 6883-6871)الغذائيااة سااذة بسااذة خااالق الوتااية 

فيت ييمة الوايداا السذوية من تلك الم موعاا  الويا الذع كاذا
وتس ق ييماد ايتيبا ييمتهاا  السلعية اليئيسية تت ايد بتسايع هائق

 مليااي دوالي، كاذاا ييماة الصاادياا 64في بعال السذواا من 

العيبياااة للم موعااااا السااالعية ذوساااها ياكااادة تقييبااااد تحاااوم حاااوق 
ايااق ماان مليااي دوالي فااي السااذة  مساتوياا ضااعيوة، وبقياا دوماااد 

الاياهن  الواحدة، إن الوطن العيبي بوضعت التذموع واالستهالكي
يعااذي ع اا اد لااذائياد خطياياد وهااو حالياااد يساتهلك ماان الغااذا  أكثااي 
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ذسابة الكميااا المذت اة )يذتج، وأن ذسبة االكتوا  الذاتي  بكثيي مما
الذسبة لكثيي من ب%  11حالياد ايق من  هي( إلى المتاح لالستهالك

العيبيااة للتذميااة  الم موعاااا الساالعية األساسااية حساال المذظمااة
 .ال ياعية

ويعد يصوي اإلذتاج عان مواكباة االساتهالك فاي م ااق الغاذا      
في العالم العيبي السبل اليئيسي للو اوة التاي تذباأ ذتي اة للطلال 

العيبي  المت ايد والذابئ ذتي ة لل يادة السكاذية التي يبهدها العالم
في ضاو  تذااي  الماوايد، وهاو األماي الاذع ياددع إلاى اساتيياد 

مليااي دوالي ساذوياد سالعاد لذائياة مان  21الدوق العيبية بما ييمتات 
من ييمة % 61الدوق األ ذبية، حيا تمثق الوايداا الغذائية ذحو 

الوايداا العيبية بباكق عاام، وهاو األماي الاذع يعذاي أن الوضاع 
ائي العيبااي ساايئ، حياا  يتااياوح ح اام الو ااوة الحااالي لألماان الغااذ

في اللحوم واأللبان، وهاو % 31في الحبول و% 51الغذائية بين 
األمي الذع يددع إلى تحوق الدوق العيبية إلى يوى بيائية هائلاة 
ممااا يمثااق اسااتذ افاد لموايدهااا الماليااة يظهااي كع اا  فااي موا يذهااا 

 . الت ايية

 :ب  و اإلفريق تداعي ا العجز الغذائ  العر -رابع 

يمكاان حصااي التااداعياا الساالبية للع اا  الغااذائي العيبااي علااى     
 61 :الذحو اآلتي

إن تخصاااي  مباااال  مااان العملاااة : مووون ال  حيوووة االقتصووو دية -1
ملياي دوالي سذويا لتغطية فاتوية هاذا  62الصعبة تقدي بأكثي من 

الع ااا ، األماااي الاااذع يعذاااي اساااتذ افا للماااوايد المالياااة وإيهاياااا 
يتصاااد وبخاصااة فااي الاادوق ليااي الذوطيااة، وتوايمااا فااي ع اا  لال

المياا ان الت ااايع وتضااخيما للمديوذيااة، وماان ثاام تكييسااا للتبعيااة، 
وإضاايايا بالتذميااة االيتصااادية واال تماعيااة فااي الاادوق العيبيااة، 
وهااو مااا يعذااي إخااالال كبياايا لألماان القااومي العيبااي، وعلياات فاا ن 

ياااة المساااتدامة وتطوييهاااا تحيياااك التذمياااة وخاصاااة التذمياااة الييو



 ===2010ديسمبر  ==05ع=======مجلة جديد االقتصاد   ====

36 

 

والتيكي  على تحساين وتطاويي اإلذتااج ال ياعاي يعتباي المخايج 
 .الوحيد لموا هة الو وة الغذائية وتداعياتها

إن ساااعي ياااوى الهيمذاااة : مووون ال  حيوووة االجتم عيوووة واألم يوووة -2
الخاي ية وفي مقدمتها الوالياا المتحدة األمييكية للتضاييق علاى 

طن العيبي إلثاية حساسية الوئااا الباعبية الحا اا الغذائية للموا
الواسعة ذاا الدخوق المحادودة علاى ايتوااع أساعاي وذادية السالع 
الغذائياااة، واساااتغالق يدود أفعالهاااا الغاضااابة لتقاااويال اساااتقياي 
األذظمااة العيبيااة وحملهااا علااى اليضااوخ للسياسااة األمييكيااة فااي 

 اذال البيق األوساط والعاياق والمذااطق العيبياة األخايى، إلاى 
تعطيق عملية التذمية البااملة، واهتماام القيااداا العيبياة بالقضاايا 

 . الهامبية

إن الع   الغذائي يعذي تكييس التبعياة : من ال  حية السي سية -3
الغذائياااة والتاااي تعذاااي بااادويها الخضاااوع لمخططااااا وأطمااااع 
ومصااال  الاادوق الماذحااة، وأولهااا الوالياااا المتحاادة األمييكيااة ثاام 

ألويوبي، لذلك ف ذت لالبا ما يددع إلى تهدياد أو تقيياد أو االتحاد ا
ابتاا ا  أو يهاان القااياي السياسااي العيبااي بدي ااة أو بااأخيى لتلااك 

 .القوى الغيبية، وفي الذهاية يددع إلى تبعية سياسية

إن العاليااة بااين التبعيااة الغذائيااة والتبعيااة السياسااية هااي علااى      
الاادوق العيبيااة، وهااذا مااا دي ااة ماان الوضااوح بالذساابة للعديااد ماان 

يذطبق ببكق مأسااوع علاى العاياق الياوم فاي ظاق ماا يعاذيات مان 
 . احتالق أمييكي

أمااا بالذساابة للاادوق اإلفييقيااة فاا ن ليااال األماان الغااذائي يااد      
  67 :يتيتل عليت أثايا سلبية ذذكي أهمها في مايلي

  الم تماع أفاياد بادماي ياددع مماا الحايول دائاية فاي البقا 
 .ككق ذهيايهوا
 (.ال هق) األمية وظهوي المهاية مستوى اذخواال 
 اليعاياااة مساااتوى واذخوااااال األماااياال واذتبااااي ظهاااوي 

 . الوفياا معدالا ايتواع إلى تددع مما الصحية
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  األمياال اذتباي إلى تددع والتي التغذية وسو  ذق. 
 اإلسكان مستوى تدذي. 
 عان الذااتج سايعاأل التوكاك مثاق اال تماعياة اآلفاا ظهوي 

 أفاياد لباايي المسادولية تحماق علاى األساية يل يادية عادم
 :إلى يددع مما األسية

 وتااايك العماااق م ااااق إلاااى األطوااااق ذااا وق إلاااى الل اااو   -
 .وملبس مأكق من األسية احتيا اا سد لمساعدة الدياسة

 الذااتج واالخاتالس والسايياا القتاق مثاق ال ايائم اذتباي  -
    فااااي يلبااااة المعيبااااة توىومساااا الاااادخق اذخواااااال ماااان

 .األسية احتيا اا لسد الماق على الحصوق
 .الم تمع ألفياد بالذسبة التعليم في  يلة -
 .الم اعة اذتباي -
 المبااايكة عاان والكلااي ال  ئااي والضااعف القاادية ذقاا  -

 التطاوي بثمااي واالساتمتاع اال تماعياة الحيااة فاي بواعلية
 .والتذمية الحضايع

 .لب ا الحد من وشك لية األمن الغذائ متط: المحور الرابع

اذطالياد مما سبق يمكن القوق بأن يضاية األمان الغاذائي تمثاق      
أحد أهم عذاصي األمن الوطذي اليئيسة ذظياد لما تحملت مان أبعااد 
سياسية وأمذياة يمكان اساتغاللها مان يباق الادوق المصادية للغاذا ، 

تحتاج إلى استخدام  وعليت ف ن مبكلة تحقيق األمن الغذائي مبكلة
حلااوق مذه يااة حديثااة للتعامااق معهااا و يمكاان ايتااياح أهمهااا فااي 

 :التالي

 :متطلب ا ت ظيمية واجتم عية -أوال

 ال هاااا علااى تااو ع الغااذائي باااألمن تعذااى باايامج إعااداد 
 .البيذامج من يعذيها ما بتذويذ  هة كق لتقوم المعذية

 األعماااق قااويمت خاللهااا ماان سااذويا البيذااامج تذويااذ متابعااة 
 .األعماق هذه ذتائج على بذا  سذوية سياساا ويسم المذوذة

 وال وع الوقي من الحد صول الدولي المذاخ تو يت. 
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 الوقاااي مااان الحاااد صاااول المحلياااة السياسااااا مذااااخ تو يااات 
 .وال وع

 األمن تحقيق أساليل طياتها في تحمق لسياساا الدولة تبذي 
 .الغذائي

 موهااوم وتعميااق األعماااق لي اااق اعياال تماا الاادوي تذظاايم 
 .والخاصة العامة المصلحة بين التوا ن

 األساسية الحا اا ثم عادق ببكق الدخوق تو يع إعادة. 
 خااالق ماان ال ياعااي اإلصااالح مباااييع دعاام علااى العمااق 

 .المذاسبين المالي والدعم القاذوذية األطي توفيي

 :متطلب ا اقتص دية وم لية: ي  ي 

 هااة بكااق الخاصااة الموا ذااة ماان العلميااة عماااقاأل تمويااق  
 باادعم تقااوم أن العلمااي للبحاا  العامااة للهيئااة ويمكاان مذوااذة
 .األعماق هذه لبعال   ئي

 فاي ع ا  فهذاك التكذولو يا، وذقق العلمي بالبح  االهتمام 
 . ال ياعة تطويي في العلمية لل هود المخصصة الذوقاا

 تحقيق في تصل لتيا تلك خاصة الصغيية المباييع تدعيم 
 .الغذائي األمن

 الواحدة األسية داخق الدخق مصادي تعدد. 
 يتذاساال بمااا المذااتج العمااق فااي  وتذميااة بخلااق االهتمااام 

 .األفياد ويدياا
 الخاصاااة اإل ااايا اا وتساااهيق الصاااغيية القااايوال تاااوفيي 

 .القيوال هذه على بالحصوق

 :متطلب ا تق ية –ي لي  

 خاااالق مااان لالساااتثماي ديااادة   ياعياااة مسااااحاا إدخااااق 
 الصحياوية، األياضي استغالق األيضي، إصالح مباييع
 خاالق مان الغاذا  إذتااج  ياادة في والعمودع األفقي التوسع
 وتحساااين ال ياعاااي اإلذتااااج فاااي  ديااادة أياضاااي إدخااااق

 . اإلذتا ية
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 وإعاادة ال ياعياة المذت ااا وتسويق تخ ين وسائق تحسين 
 والذع ال ملة وت اي السماسية احوأيب الذقق كلوة في الذظي
 .  والمستهلك المذتج من كق على عل  يبكق أصب 

 الصااذاعاا فاي ضااعف فهذااك الغذائيااة، الصاذاعاا تطاويي 
 تطااويي فااي  ماان يقلااق الضااعف وهااذا المحليااة، الغذائيااة
 ومان حادي ، إذتاا ي يطااع إلاى التقليادع ال ياعاي القطاع
 البحاا  وضااعف األوليااة المااواد ذقاا  الضااعف هااذا أسابال
 العاملااة األيادع وذقا  الغاذائي التصاذيع م ااق فاي العلماي
 مماا ال اودة مساتوى تادذي ماع اإلذتااج كلواة وايتوااع الوذية

 .التذافسية مي اتها يضعف
 وذلاك محلياا، والمصذع المذتج الغذا  وسالمة  ودة تحسين 

 .للمذتج الت ايية والسمعة المستهلك صحة على للحواظ
 فاي علمية كلياا وإحدا  اإلذسان تغذية اضيعبمو االهتمام 

 .الال مة الوذية الكوادي بتخييج تقوم ال امعاا
 اساتخدام خاالق مان لاذا  مان إذتا ات تام ماا على المحافظة 

 .الغذا  وتخ ين حوظ في حديثة طيق
 وتحسااين اإلذتاااج فااائال علااى للمحافظااة الغااذائي التصااذيع 

 .تسويقت في 
 تسام  والتاي المذاسابة التغلياف ماواد واختياي الغذا  تغليف 

 . الغذا  وسالمة  ودة على بالمحافظة
 محلااي لااذائي مذااتج إلااى للوصااوق الغااذا  ب ااودة االهتمااام 

 .والعالمية المحلية األسواق في مذافس
 المستهلك صحة على للمحافظة الغذا  بسالمة االهتمام. 
 ماانواأل المعيبااة ساابق وتع ياا  ال ياعيااة اإلذتا يااة تحسااين 

 .الوقيية الييوية الم تمعاا في الغذائي
 وصياذتها الطبيعية الموايد تذمية. 
 يحقق مما اإلذتاج ل يادة الحديثة ال ياعية التقذياا استخدام 

 . إفييقيا في الغذائي األمن
 ال ياعي الم اق في البحثي الم اق دوي توعيق . 



 ===2010ديسمبر  ==05ع=======مجلة جديد االقتصاد   ====

40 

 

 احةالمت ال ياعية للموايد األمثق االستغالق تحقيق . 
 القياااام مااان لتمكياااذهم والتااادييل التقذياااة المسااااعداا تاااوفيي 

 .الصغيية المبيوعاا ببعال

 :متطلب ا أخرى -رابع 

 الاذاتي االكتواا  م ااق فاي اإلفييقي والتكامق التعاون تذمية 
 مان ال ياعياة للمذت ااا تساويقية بأذباطة القيام يمكن حي 
 .الغذا  ت اية م اق في اإلفييقي التعاون تعميق أ ق

 القادياا ذلاك فاي بماا الييوياة األساساية البذية ذطاق توسيع 
 .والحيواذاا الذباتية والصحة األلذية سالمة م اق في

 األسواق إلى الوصوق في  توسيع. 
  البحاااو ) وذبااايها المعاااايف تولياااد علاااى القااادية تع يااا 

 (.واالتصاق والتعليم واإليباداا
 خاالق مان األلذياة على احتيا ا الذاس أبد حصوق ضمان 

 .األخيى المبابية المساعدة وبيامج األمان ببكاا
 الطبيعيااة والمااوايد القاادياا وتذميااة العمااق فااي  تااوفيي .

 الم تمعااا لدى ما وبين الببيية األعداد بين توا ن وهي)
 (.يدياا من

 خااالق ماان) البطالااة ماان والحااد يتمابااى بمااا العمالااة تكثيااف 
 (.عاملة أيدع إلى حتاجت التي المباييع إيامة

 الم ااااق فاااي خاصاااة االساااتثماي أ اااق مااان المذااااخ تاااوفيي 
 .ال ياعي

 والتعلاايم والتغذيااة الصااحة مثااق األساسااية الخاادماا تااوفيي 
 .األفياد حياة مستوى لتذمية وذلك والسكن

 اال تماعي والضمان التكافق وسائق وتقديم بالدعم االهتمام. 
 األعماق ببعال للقيام تساعدهم التي التدييباا ببعال القيام 

 .دخلهم  يادة على تساعد التي الحيفية
 واالسااتوادة الذاتيااة للقاادياا المكثااف االسااتغالق إلااى السااعي 

 حااد أيصااى إلااى المتاحااة والطاياااا المحاادودة المااوايد ماان
 .ممكن
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 األماان تحقيااق م اااق فااي اليائاادة الت ااايل ماان االسااتوادة 
 .الغذائي

 الخـ تمة والتوصي ا

يعتبي األمن الغذائي يضية إستيات ية معقدة ومتعددة األبعااد       
ذاا  ذوي وطذية ودولية على حد سوا ، وال يو د إلاى حاد اآلن 
حااـق موحااد يمكاان اسااتغاللت علااى المسااتوى الاادولي، ولحااق هااذه 
المبااكلة ماان الضاايويع وضااع حياا  لو ااود بيذااامج أماان لااذائي 

ة الوطذيااة ماان خااالق خااا  لكااق دولااة، واالعتماااد علااى المبااادي
 . الم هوداا الدولية مع تهيئة  ـو دولي مـوافق

مااع العمااق علااى وضااع حااـد للوقااي والم اعااة، وتو يااع عااادق      
للدخق وتثمين الموايد الببيية تبقى على العموم التحادياا الهاماة 

وعليات فاا ن يضاية األماان الغااذائي . واليئيساية فااي كاق الم تمعاااا
ع الدوق، ولتضاييق الو اوة الغذائياة فاي مهـمة مبتيكة توا ت  مي

 :الدوق العيبية ذقدم المقتيحاا التالية

 يحقق مما اإلذتاج ل يادة الحديثة ال ياعية التقذياا استخدام 
 . العيبي الغذائي األمن

 ال ياعي الم اق في البحثي الم اق دوي توعيق . 
 المتاحة ال ياعية للموايد األمثق االستغالق تحقيق . 
 الاذاتي، االكتواا  م ااق فاي العيباي والتكاماق التعاون تذمية 

 مان ال ياعياة للمذت ااا تساويقية بأذباطة القيام يمكن حي 
 .الغذا  ت اية م اق في العيبي التعاون تعميق أ ق

 العيبية الدوق بين ما في الغذائي األمن بيامج تدعيم. 
 التااي يااةالمذاخ الماادثياا لموا هااة البيئيااة السياساااا توعيااق 

  ال ياعي اإلذتاج من تحد

وأخيااياد فاا ن العمااق علااى تقلااي  هااذه الو ااوة لاايس باااألمي      
ال هود والبح  عن حلاوق  المستحيق ولكذت أمي يحتاج إلى تكاتف

 .مذه ية وعملية
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